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ÚVOD
Milí spolužiaci,
a je tu posledné číslo nášho časopisu. A keďže vieme, že sa už tešíte na
prázdniny, posledné číslo sme prispôsobili tejto prázdninovej téme. Veríme,
že si pri tomto čísle oddýchnete. Váš redakčný tím

INFORMÁCIE ZO ŠKOLY
Projektový deň „Stretnutie s knihou“
Dňa 30.4.2013 sa v našej škole uskutočnil projektový deň venovaný gréckym bájam. Žiaci čítali
báje podľa vlastného výberu. Žiaci z A tried prečítanú báj predviedli ako divadlo. Žiaci z B a C
tried vytvorili projekty. Na poslednej vyučovacej hodine svoje práce prezentovali vo veľkej a malej
telocvični.
Adriena Milana Palenčárová, VI.A

Výsledky jednotlivých aktivít:
Čítanie ukážky - starší žiaci
1. Soňa Lištiaková
2. Michal Gurčík
3. Natália Dianovská
Čítanie ukážky - mladší žiaci
1. Kristína Slaninová
2. Vratko Krempaský
3. Lukáš Líška
Prezentácia projektu - starší žiaci
1. VII. A
Prezentácia projektu - mladší žiaci
1. VI. A
Kvíz
1. VI. C
2. VI. A
3. VII.A
Dňa 25.5.2013 sa žiaci VI.A, VI.C a V.C vybrali na výlet do Košíc. Navštívili Botanickú
záhradu, kde obdivovali cudzokrajné rastliny, kaktusy a rôzne druhy motýľov. Neskôr sa
vybrali do Jasovskej jaskyne. Po prehliadke národnej pamiatky sa presunuli do obchodného
centra Optima. Adriena Palenčárová, VI. A

INTERVIEW
Rozhovor s deviatakom Róbertom Jenčákom o monitore
1. Ako sa ti písal monitor?
Zo začiatku som mal stres, ale neskôr zo mňa opadol.
2. Pripravoval si sa naň zodpovedne?
Pripravoval som sa aj doma, ale viac na doučovaní.
3.Čo sa ti zdalo ľahšie? Slovenčina alebo matematika?
Podľa mňa bola ľahšia slovenčina, iní tvrdia, že matematika.
4.Bol si dobre pripravený?
Myslím si, že áno.
5.Na aké stredné školy si si podal prihlášky?
Len na gymnáziá.
6.Čakajú ťa ešte prijímacie skúšky?
Áno, čakajú.
7.Akej práci sa chceš v budúcnosti venovať?
Na toto rozhodnutie mám čas ešte štyri roky, preto som si zvolil
gymnázium.
8.Chcel by si niečo odkázať žiakom?
Učte sa, aby vás prijali na strednú školu.
9.Chcel by si sa poďakovať nejakej p. učiteľke?
Hlavne učiteľkám, čo nás pripravovali na monitor, ale aj tým, čo nás učili
celých deväť rokov.
Luciána Jenčáková, VI. A

ČO SME NAPÍSALI
Popletená Ema
„Emááá,....vstávaj!“ kričala na Emu jej mamka.
„Prečo kričíš? Ja chcem spať! To si ani cez víkend nemôžem trocha zdriemnuť ? “ povedala
Ema a zakryla si hlavu vankúšom.
„Víkend? Aký víkend? “ povedala jej mamka, „ veď je pondelok!“
„Čóóó? “ skríkla Ema a vyletela z postele, ako keby ju niekto oblial ľadovou vodou.
Rýchlo sa najedla, umyla, obliekla a utekala do školy. Našťastie ešte v triede nebol učiteľ.
„Úúúf, “ vydýchla si, keď si sadla na svoje miesto v triede.
Celý deň v škole prebiehal bez väčších problémov, až na poznámku za zabudnutú úlohu.
Dúfam, že to mamke nebude veľmi vadiť, pomyslela si.
Na ďalší deň ráno bola Ema hore už o šiestej, aby všetko stihla. Jej rodičia ešte spali, čo jej
bolo divné. Možno majú v práci voľno, pomyslela si v duchu.
Keď išla do školy, stalo sa niečo nečakané. Dvere do školy boli zavreté.
„Óóó, nie, asi som prišla neskoro a dvere už zamkli, mama ma zabije!“
Rýchlo zavolala kamoške Milke: „Ahoj! Prosím ťa, popros učku, či mi nemôžeš prísť otvoriť
dvere do školy.“ Milka na to povedala: „Ema, prečo ma budíš? A nemôžem ti prísť otvoriť,
lebo som doma a naši spolužiaci tiež.“
„Čóóó? “ začudovala sa Ema, „ ty žartuješ!“
„Nie, veď je Sviatok práce.“
„Sviatok práce? A ja som prišla do školy.“
„Tak sa musíš častejšie pozerať do kalendára,“ povedala Milka.
Ema sa pobrala domov. V byte bolo ticho, všetci ešte spali.
„Mám šťastie, že ma nikto nezbadal, “ potichu si povedala a zavrela vo svojej izbe dvere.
Rýchlo sa prezliekla do pyžama a ľahla si do postele, aby nikto nevedel, že bola preč.
Onedlho počula mamine kroky na chodbe.
„Ááá, dobré ráno, mami!“
„Dobré ráno, konečne si sa dobre vyspala.“
Vtom si mama všimla neodložené topánky.
„Ema, ty si bola dnes v škole, však?“
„Áno, dnes som konečne prišla do školy načas. Len škoda, že bola zatvorená.“
Pozreli sa na seba a schuti sa obe zasmiali.
Lucia Donová, VII. A

Dovolenka
Sedem dní sme boli na Kréte,
pokojne by som si dala repete.
Ak chcete, verte či neverte,
bola som tam akoby druhýkrát v
puberte.
Dali sme si s bratom stávku,
že nevydrží hodinu v
zmrzlinovom stánku.
Nakoniec prešla hodina
a on sa tváril, že je hrdina.
Začal robiť posmešky
a len samé prehrešky.
Začal sa medzi nami boj.
Mama vraví: ,,Len pokoj!"
Katarína Iľašová, VII. A

Leto
Leto, to je skvelá vec!
Užije si ho aj najväčší poctivec.
Žiadna starosť už nie je
a slnko sa na nás smeje.
Zbalíme si všetky veci,
vyrážame na výlet všetci.
Tešíme sa z krás nového mesta.
Ach, je to skvelá cesta!
Letný deň
Ide leto, končí máj,
začína nám nový raj.
Malí, veľkí i tí starší,
pre každého deň je ľahší.
Deň bez školy - to je krása!
Každý natešene hrá sa.
Slnko na nás zhora volá:
„Von je lepšie ako doma!“
Lucka Donová, VII. A

Ak sa skončí táto cesta
a vrátime sa do rodného mesta,
žiaden krik a žiaden strach,
veď ďalší výlet bude zas.
Katarína Iľašová, VII. A

Letné šaty
Otázku si často dávam,
čo si do školy oblečiem?
Nájdem snáď krásne šaty,
v ktorých sa v triede predvediem.
Našla som šaty s peknou
mašličkou.
Vyberala som ich s mojou
mamičkou.
Boli to šaty krásne ako kvet,
pokojne by som za ne dala celý
svet.
Z obchodu som vyšla spokojná,
no stačila chvíľka nepozorná.
Schodík som si nevšimla,
nešikovne stúpila a na zemi
skončila.
S karhaním hneď začne mama,
vraj si za to môžem sama,
že mám väčší pozor dať,
zo záľub módu vynechať.
Amy / Katarína Iľašové , VII. A

Leto
Leto sa už blíži,
všetci sa tešíme.
Pri bazéne ležíme,
veselo sa slníme.
Amy Iľašová, VII. A

ZDRAVIE

Prvá pomoc pri uštipnutí hadom
Na Slovensku sa vyskytujú 3 druhy hadov: slepúch, užovka a vretenica. Vretenica (zmija) je
jedovatá.
Prvá pomoc pri uhryznutí hadom:
Zavoláme rýchlu zdravotnícku pomoc (tel. 112).
Pacienta treba stabilizovať (najlepšie v ležiacej polohe), pričom na postihnutú končatinu
aplikujeme dlahu a voľnú bandáž.
Postihnutá končatina sa môže mierne podložiť, aby sa znížil prípadný postup opuchu a bolesť.
Bandáž môžeme postupne (cca po 15 min) posúvať vyššie od postihnutého miesta
(napr. cca o 10cm), pričom dbáme na to, aby stále zostávala VOĽNÁ – t.j. medzi bandáž
a končatinu sa musia pohodlne zmestiť aspoň 2 prsty.
Postihnutého upokojujeme. Ak nedošlo k poklesu krvného tlaku (točenie hlavy, slabosti,
alebo mdlobám), môže postihnutý sedieť. V žiadnom prípade sa neodporúča akýkoľvek
zbytočný pohyb.
Ak nedošlo k rozvoju príznakov celkovej otravy, môžeme podávať nápoje, pričom
sa VYVARUJEME KÁVE a ALKOHOLU! Vhodný je napr. ovocný čaj alebo čistá voda.
Akékoľvek lieky alebo sérum môže podať len kvalifikovaný lekár.
http://plazyunas.com/druhy-plazov/priznaky-a-prva-pomoc-pri-ustknuti-vretenicou-severnou
spracovala: Kristína Slaninová, VI. A

KLIEŠTE
V tomto období sa vyskytujú kliešte. Pri pobyte v prírode si treba dávať pozor, aby sme si ho
nepriniesli domov. Kliešť môže preniesť na človeka vírus, ktorý spôsobí vážne ochorenie.
Pred kliešťom sa treba chrániť vhodným oblečením do prírody. Pohryznutie kliešťom môže
byť veľmi nebezpečné! Luciána Jenčáková, VI. A
Ako vybrať kliešťa
Odstránenie kliešťa: vytáčaním, kývavými pohybmi z jednej strany na druhú. Pri vyťahovaní
sa netreba ponáhľať, pretože pri poranení kliešťa v mieste ranky sa vysoko zvyšuje riziko
nákazy. Kliešťa nepotierame olejom. Dusiaci sa kliešť by "vyvrátil" obsah svojho žalúdka
s obsahom borélií do vášho tela. Ak zostane hlavička v tele pacienta, treba rýchlo vyhľadať
lekára.
http://www.beauty.sk/spravy/clanok6728Spolahliva_ochrana_proti_kliestom_a_komarom.ht
m?utm_source=rss
http://primar.sme.sk/c/1703726/ako-vybrat-kliesta.html
spracovala: Luciána Jenčáková, VI. A

Ako sa chrániť pred slnečným žiarením
Opaľovacie prípravky sú len jednou z možností, ako sa chrániť pred slnkom. Od 11:00
do 15:00 je dôležité nevystavovať sa slnečným lúčom vôbec. Ako dodatočnú ochranu nosíme
aj slnečné okuliare a pokrývku hlavy, ktorá je prevenciou úpalu. Vyberáme si prípravky
na opaľovanie, ktoré obsahujú aj ochranu pred UV-A žiarením. Opaľovací krém, mlieko
alebo olej nanášame na kožu v dostatočnom množstve. Prípravok používame opätovne
po kúpaní, aj keď sa na obale píše, že je odolný proti vode. Luciána Jenčáková, VI. A

Znamienka
Materské znamienka sú v lete citlivou časťou pokožky, ktorú by sme mali chrániť
pred prudkým slnkom. Každý z nás má tiež určitú dávku ultrafialového žiarenia, ktoré môže
počas života do organizmu dostať. Ak ju prekročíme, napríklad častým spálením,
okrem nevzhľadnej pokožky si to môže odniesť aj zdravie v podobe jedného z najzhubnejších
nádorov - malígneho melanómu. Odborníci odporúčajú produkty v tyčinkách s ochranným
faktorom 30 a 50+. Znamienko sa natrie pol hodinu predtým, ako pôjdete na slnko.
http://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/13333-opalujme-sa-zdravo-ako-sachranit-pred-slnkom/,
http://style.hnonline.sk/c1-52383730-znamienka-a-jazvy-v-lete-ako-ich-treba-ochranit
spracovala: Luciána Jenčáková, VI. A

RECEPT

Bábovka
Potrebujeme:
2 hrnčeky polohrubej múky, 1 hrnček cukru, 1/3 hrnčeka oleja, 1 hrnček mlieka, 1 vajce,
štipku soli, prášok do pečiva, kakao
Postup:
1. Všetky suroviny dáme do misky.
2. Zmiešame na riedke cesto.
3. Dve tretiny cesta nalejeme do vymastenej a múkou vysypanej formy.
4. Do zvyšku cesta pridáme kakao podľa chuti.
5. Cesto opäť poriadne premiešame.
6. Tmavé cesto nalejeme na "biele" cesto do formy.
7. Bábovku pečieme cca 35 - 45 minút pri teplote 220°C.
http://www.mimibazar.sk/recept.php?id=1163
spracovala: Luciána Jenčáková, VI. A

ZAUJÍMAVOSTI
Slovania
- žili pri riekach Visla a Dneper,
- bývali v domoch vyhĺbených do zeme – v zemľankách,
- zaoberali sa poľovníctvom, lovom rýb a roľníctvom, používali dvojpoľný systém obrábania
pôdy,
- boli zruční remeselníci,
- chovali dobytok, kone, hydinu, ovce, ošípané,
- pestovali všetky druhy obilia, olejnaté rastliny, strukoviny, ovocie, zeleninu,
- vyberali med lesným včelám,
- Slovania boli predkovia Čechov, Slovákov, Poliakov, Rusov, Bielorusov, Ukrajincov,
Srbov, Chorvátov, Bulharov, Slovincov, Macedóncov, Bosniakov.
ZDROJ: http://www.oskole.sk/?id_cat=8&clanok=4826
Zaujímavosti o Samovej ríši:
- Samo bol franský kupec,
- mal 12 žien a s nimi 22 synov a 15 dcér,
- bol označovaný za pohana,
- vytvoril Samovu ríšu,
- zomrel v roku 659,
- vládol 35 rokov,
- všetky informácie sú uložené vo Fredegarovej kronike.
Adriena Milana Palenčárová, VI. A

Vedel si že....
Ľudské telo
- Každý deň ti odumrie asi 100 000 mozgových buniek.
- Húsenica má viac svalov ako ľudské telo.
- Pri spánku každú hodinu schudneš asi o 42 gramov.
- Jedno z 2000 detí sa narodí so zubom.
- S otvorenými očami si nedokážeš kýchnuť.
- V pokoji dýchaš raz za štyri sekundy, pri cvičení raz za sekundu.
- Každý deň vytvoríme asi liter slín.
Zdroj : Kniha WOW
Adriena Milana Palenčárová, VI. A

VTIPY
Pán sused, to je strašné, už niekoľko dní som nezažmúril oko.
A prečo sa sťažujete mne? Ja nie som lekár, iba hráč na trúbke.
Aký je rozdiel medzi vesmírom a blondínkou?
Vo vesmíre je nádej na inteligentný život!
Príde Petrík zo školy domov a hovorí mamičke:
„Mami, dnes som sa jediný z triedy prihlásil!“
„No to je pekné,“ vraví mamička, „a na čo sa učiteľka pýtala?“
„Kto rozbil okno?“
Príde Japonec do slovenského baru a hovorí: „Ting ping mink Coca cola.“
Čašník vypúli oči a pýta sa: „Dve deci čoho?“
Viete, ako zabavíte blondínku na celý deň?
Postavíte ju pred zrkadlo a poviete, aby hrala kameň, papier, nožnice, kým nevyhrá.
Spracovala: Amy Iľašová, VII. A

KVÍZ
Literárny kvíz
1.Aké literárne žánre písal Anton Marec?
a) tragédie
b) povesti
c) piesne
2. Kde sa narodil Jozef Cíger Hronský?
a) Prešov
b) Zvolen
c) Košice
3. Kto je autorom balady Zuzanka Hraškovie?
a) Pavol Országh Hviezdoslav
b) Milan Rúfus
c) Ľudmila Podjavorinská
4. Bájoslovie je
a) súbor mýtov
b) súbor rozprávok
c) súbor povestí
5. Evergreen je
a) populárna pieseň
b) moderná pieseň
c) staršia pieseň
6. Anekdota je
a) smutný príbeh
b) dlhý príbeh
c) vtipný príbeh
7. Pranostika je
a) ľudová predpoveď počasia
b) ľudová pieseň
c) vyčítanka
8. Akej národnosti je bájkar Ezop?
a) egyptskej
b) gréckej
c) rímskej
9. V bájke vystupujú
a) zvieratá
b) ľudia
c) herci
10. Tatranská Kikimora je
a) slovenská rozprávka
b) slovenská povesť
c) slovenská báj
Katarína Kostelníková, VI. A
správne odpovede: 1b, 2b, 3a, 4a, 5c, 6c, 7a, 8b, 9a, 10c

OSEMSMEROVKA

ZÁVER
Ďakujeme pani učiteľkám V. Novotnej a K. Laufovej za pomoc pri tvorení všetkých
čísel časopisu. Poďakovanie patrí aj všetkým prispievateľom. A Vám milí spolužiaci,
prajeme krásne prázdniny. Váš redakčný tím
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